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“Leer alles over Grachtenzwemmen van Start tot Finish” 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Inleiding	  
	  
Zwemmen	  in	  de	  grachten.	  Tot	  een	  paar	  jaar	  geleden	  was	  het	  nog	  streng	  
verboden,	  maar	  sinds	  een	  aantal	  jaren	  worden	  er	  nu	  zwemtochten	  in	  de	  
grachten	  georganiseerd.	  De	  bekendste	  is	  uiteraard	  de	  Amsterdamse	  
Grachtentocht	  voor	  stichting	  ALS.	  Maar	  inmiddels	  zijn	  er	  ook	  
grachtentochten	  in	  Alkmaar,	  Dordrecht,	  Haarlem,	  Den	  Bosch,	  Dokkum,	  
Harlingen	  en	  Apeldoorn.	  	  
	  
Bij	  de	  meeste	  grachtentochten	  zwem	  je	  voor	  een	  goed	  doel.	  De	  afstand	  
varieerd	  meestal	  van	  1	  tot	  3	  kilometer	  en	  soms	  kan	  je	  verschillende	  
afstanden	  kiezen.	  2	  kilometer	  zwemmen	  is	  een	  behoorlijke	  uitdaging,	  zeker	  
als	  je	  niet	  zo’n	  geoefende	  zwemmer	  bent.	  Daarom	  helpt	  
grachtenzwemmen.nl	  jou	  om	  dit	  doel	  te	  behalen!	  
	  
Grachtenzwemmen.nl	  begeleid	  van	  voorbereiding	  tot	  finish	  jou	  
grachtenzwemtocht.	  Grachtenzwemmen.nl	  is	  opgericht	  door	  Daan	  Glorie,	  
ervaren	  openwaterzwemmer	  en	  deelnemer	  geweest	  aan	  de	  
Grachtentochten	  in	  Amsterdam	  (3	  keer)	  en	  in	  Alkmaar	  (2	  keer).	  
	  
Wat	  komt	  er	  allemaal	  kijken	  bij	  een	  grachtenzwemtocht?	  Natuurlijk	  jou	  
zwemtechniek	  en	  vaardigheden,	  maar	  ook:	  stromingen,	  watertemperatuur,	  
verkenning	  van	  het	  parkoers,	  het	  juiste	  zwemoutfit	  kiezen	  en	  het	  
belangrijkste:	  ervaring	  doen	  met	  het	  zwemmen	  in	  openwater.	  Immers:	  we	  
hebben	  zwemmen	  allemaal	  geleerd	  in	  het	  zwembad,	  maar	  niet	  in	  het	  
openwater	  terwijl	  de	  omstandigheden	  totaal	  anders	  zijn.	  	  
	  
Veel	  plezier	  met	  het	  lezen	  van	  dit	  e-‐book	  	  
“Hoe	  word	  ik	  een	  grachtenzwemmer?”	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
Grachtentip	  1:	  Navigatie	  
	  
Als	  je	  gaat	  zwemmen	  in	  de	  grachten,	  dan	  is	  het	  belangrijk	  dat	  je	  het	  
parkoers	  kent.	  	  Zorg	  ervoor	  dat	  je	  antwoord	  kan	  geven	  op	  onderstaande	  
vragen:	  
-‐ Waar	  is	  de	  start	  en	  hoe	  starten	  we?	  In	  het	  water	  of	  vanaf	  de	  kant?	  Is	  
er	  een	  startlijn?	  Met	  hoeveel	  zwemmers	  zijn	  we?	  

-‐ Zijn	  er	  bochten	  in	  het	  parkoers?	  En	  zo	  ja,	  na	  hoeveel	  kilometer?	  
-‐ Zijn	  er	  stromingen,	  watertemperatuur	  verschillen,	  golven	  of	  andere	  
weersomstandigheden?	  Zo	  ja,	  dan	  moet	  je	  je	  daarop	  voorbereiding	  
tijdens	  trainingen!	  

-‐ Zijn	  er	  navigatiepunten?	  Een	  gebouw?	  Een	  brug?	  Een	  kerk	  of	  ander	  
kenmerkend	  gebouw?	  

-‐ Waar	  is	  de	  finish	  en	  hoe	  moet	  ik	  finishen?	  Aantikken	  of	  ergens	  
onderdoor	  zwemmen?	  

	  
Misschien	  zijn	  het	  veel	  vragen	  voor	  je,	  maar	  ik	  weet	  zeker	  dat	  het	  je	  kan	  
helpen	  tijdens	  het	  zwemmen.	  Tijdens	  een	  grachtentocht	  wil	  je	  weten	  
hoeveel	  kilometer	  je	  nog	  moet	  zwemmen,	  zodat	  je	  je	  daar	  op	  kunt	  richten.	  
Want	  je	  weet	  als	  je	  nog	  500	  meter	  moet	  zwemmen,	  dat	  je	  nog	  ongeveer	  
10minuten	  te	  gaan	  hebt.	  
	  
Navigatie	  houd	  ook	  in	  dat	  je	  zwemtechniek	  moet	  aanpassen.	  Dus	  maak	  een	  
paar	  zwemslagen	  en	  kijk	  regelmatig	  voor	  je	  uit	  of	  je	  rechtdoor	  zwemt.	  In	  de	  
zwemclinics	  van	  Grachtenzwemmen	  leer	  je	  een	  paar	  zwemtips	  hoe	  je	  kunt	  
navigeren.	  

	  
Foto:	  	  hier	  zwom	  ik	  de	  laatste	  etappe	  van	  het	  rondje	  Haarlemmermeer	  63km	  en	  
navigeer	  om	  te	  kijken	  waar	  de	  finish	  is.	  


